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Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach, niniejszym informuje Ŝe : 
 
I. Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2004 roku działając na mocy § 22 ust. 2 pkt 3 Statutu 
Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta. Podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania 
sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej ODLEWNIE POLSKIE za rok 2004 oraz przeglądu sprawozdań 
finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej ODLEWNIE POLSKIE sporządzonych na dzień 30.06.2004 r. jest Spółka Zespół 
Usług Finansowo - Księgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce BILANS - SERVIS Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, 
ul. Zagnańska 84 a, wpisana na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod nr 1351. Umowa z biegłym zostanie 
zawarta na czas wykonania badania sprawozdań za 2004 rok. Spółka Zespół Usług Finansowo - Księgowych 
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce BILANS - SERVIS Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przeprowadzała badanie 
sprawozdań finansowych spółki w okresie 1993 - 1995 oraz w 2002 - 2003 roku. 
 
II. Rada Nadzorcza i Zarząd Odlewni Polskich S.A. na wspólnym posiedzeniu w dniu 18.06.2004 roku dokonały 
kompleksowej oceny sytuacji Spółki w kontekście zakończonego procesu restrukturyzacji jak równieŜ wyzwań 
rynkowych w nowej rzeczywistości gospodarczej wynikającej z wejścia Polski do Unii Europejskiej. 
Podejmowane przez Zarząd działania doprowadziły do poprawy sytuacji rynkowej i ekonomiczno- finansowej Spółki. 
Zakończono z powodzeniem proces restrukturyzacji zobowiązań publiczno-prawnych. 
Działania te przyniosły wymierne efekty ekonomiczno-finansowe, co znalazło odzwierciedlenie w osiąganych wynikach i 
wzroście kapitałów własnych.  
Jesienią 2002 roku Spółka rozpoczęła działalność bezpośrednią na rynku niemieckim.  
W 2004 roku przychody Oddziału Niemcy stanowić będą około 25 % przychodów ogółem Spółki. 
 
Zarząd stoi na stanowisku, Ŝe warunkiem zdyskontowania w średnio- i długoterminowym horyzoncie czasowym 
obecnej dobrej pozycji producenta odlewów na rynku krajowym i wewnątrz wspólnotowym dla branŜ o duŜym 
potencjalnym wzroście, jest realizacja inwestycji techniczno-technologicznych.  
W ramach przyjętego do realizacji w latach 2005 - 2006 planu inwestycyjnego zakłada się kompleksową mechanizację 
i automatyzację procesu produkcyjnego z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Spółka planuje zakup 
automatycznej linii poziomego formowania i automatycznej stacji przerobu mas, kompleksową modernizację 
istniejącej linii pionowego formowania oraz zakup nowoczesnych pieców indukcyjnych do produkcji metalu płynnego. 
Realizacja planowanych inwestycji zwiększy zdolności wytwórcze Spółki i pozwoli na znaczące rozszerzenie 
asortymentu produkcji w powiązaniu z ograniczeniem kosztów jej wytwarzania.  
 
Zarząd, po konsultacjach z doradcami i kluczowymi akcjonariuszami, zdefiniuje optymalną dla Spółki strukturę 
finansowania planowanych inwestycji kapitałami własnymi w powiązaniu z instrumentami finansowania dłuŜnego.  
Spółka podejmie równieŜ działania w zakresie pozyskania środków w ramach dotacji unijnych. 
Zarząd Spółki jest przekonany, Ŝe realizacja programu inwestycyjnego przy częściowym jego refinansowaniu środkami 
Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, będzie podstawą do zajęcia przez 
Spółkę pozycji czołowego producenta na rynku Unii Europejskiej w produkcji odlewów konstrukcyjnie 
skomplikowanych, wytwarzanych z tworzyw najwyŜszej jakości, co powinno doprowadzić w perspektywie najbliŜszych 
lat do istotnego wzrostu wartości bilansowej i rynkowej Spółki. 
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